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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.81 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Huşi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere: 

   expunerea de motive privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi; Adresa 

Spitalului Municipal «Dumitrie Castroian» Huşi nr. 10109/20.09.2016, 

înregistrată la Primăria Municipiului Huşi la nr. 20759 din 20.09.2016.  

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansambului de atribuţii şi  competente 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008,cu modificările şi completările 

ulterioare; ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea 

normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitaliceasca; ale Ordinului 

ministrului sănătăţii publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere 

,prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, ale Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile 

sanitare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.1706/2007 privind conducerea şi 
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organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgentelor, ale Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al 

calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu pături din reţeaua 

Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale ,ale Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 

spitalului, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1443/2005 privind desemnarea unui 

coordonator pentru blocul operator, ale  Ordinului ministrului sănătăţii nr. 834/2011 

privind aprobarea  Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor 

sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de 

conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă 

de salariul de bază, OUG nr. 77 din din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri 

privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 

reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Legea nr. 672 din 19.12.2002 

republicata privind auditul public intern, prevederile art.36 alin.(3) litera b)  din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 În temeiul art.36 alin.(3) litera ”b” şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

          
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Huşi, după cum urmează: 

 

1) Se transforma următoarele posturi ca urmare a promovării:    

 

a) Postul de registrator medical debutant din cadrul Secţiei Medicina 

Interna- poziţia nr. 33 în statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 

131/28.05.2016, în post de registrator medical , regăsindu-se la poziţia 

nr.33 în noul stat de funcţii aprobat. 

b)  Postul de psiholog practicant din cadrul Compartimentului Pediatrie- 

poziţia nr. 73  din statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, 

în post de psiholog specialist specialitate psihologie clinică formă de 

atestare autonom, regăsindu-se la poziţia nr.74 în noul stat de funcţii 

aprobat. 

c)  Postul de registrator medical debutant din cadrul Secţiei Chirurgie 

Generală – poziţia nr. 178  din statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 

131/28.05.2016, în post de registrator medical, regăsindu-se la poziţia 

nr. 180 în noul stat de funcţii aprobat. 



d) Postul de registrator medical debutant din cadrul Birou internări – 

poziţia nr. 351 din statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, 

în post de registrator medical, regăsindu-se la poziţia nr. 354 în noul stat 

de funcţii aprobat. 

e) Postul de chimist specialist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale 

cu Punct de Lucru în Ambulatoriul Integrat- poziţia nr.389 din statul de 

funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, în post de chimist  

principal specialitate biochimie medicală, regăsindu-se la poziţia nr. 

391 în noul stat de funcţii aprobat. 

f) Postul de muncitor calificat treapta III din cadrul Compartimentului de 

Muncitori care deservesc central termica- poziţia nr. 477 din statul de 

funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, în post de muncitor 

calificat treapta  II , regăsindu-se la poziţia nr. 477 în noul stat de funcţii 

aprobat. 

g) Postul de economist I din cadrul Biroului RUNOS- poziţia nr. 501 din 

statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, în post de 

economist IA, regăsindu-se la poziţia nr. 501 în noul stat de funcţii 

aprobat. 

 

2) Se tranforma următoarele posturi vacante: 

 

a)  Postul vacant de medic rezident din cadrul Secţiei Medicină Internă 

Cronici- poziţia nr. 51 din statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 

131/28.05.2016, în post de medic specialist, regăsindu-se la poziţia nr. 51 

în statul de funcţii aprobat. 

b) Postul vacant de medic specialist din cadrul Compartimentului Pediatrie– 

poziţia  nr.71 din statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, în 

post de medic primar, regăsindu-se la poziţia nr. 71 în statul de funcţii 

aprobat. 

c)  Posturile vacante de asistent medical debutant din cadrul Secţiei 

Chirurgie Generala- poziţia nr. 175 şi 176 din statul de funcţii aprobat prin 

HCL nr. 131/28.05.2016, în post de asistent medical , regăsindu-se la 

poziţia nr. 177 şi respectiv 178 în statul de funcţii aprobat. 

d)  Posturile vacante de asistent medical debutant din cadrul 

Compartimentului Primirii Urgente- poziţia nr. 329 şi 330 din statul de 

funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016, în post de asistent medical , 

regăsindu-se la poziţia nr. 332 şi respectiv 333 în statul de funcţii aprobat. 

e)  Postul de asistent medical debutant PL din cadrul Biroului de evaluare 

şi statistică medicala- poziţia 437 din statul de funcţii aprobat prin HCL 



nr. 131/28.05.2016, în post de registrator medical , regăsindu-se la 

poziţia nr. 437 în noul stat de funcţii. 

 

3) Se aprobă desfiinţarea a 4 posturi după cum urmează: 

 

a)  Postul vacant de îngrijitoare din cadrul Staţiei de sterilizare – poziţia nr. 

359 în statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016. 

b) Postul vacant de medic primar din cadrul Serviciului Anatomie 

Patologică cu Compartiment Citologie, Histopatologie, Prosectura- poziţia 

nr. 422, în statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016. 

c) Postul vacant de soră medicală principală din cadrul Serviciului 

Anatomie Patologică cu Compartiment Citologie, Histopatologie, 

Prosectura- poziţia nr. 425,în statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 

131/28.05.2016. 

d) Postul de medic specialist din cadrul Compartimentului Psihiatrie –

pozitia nr. 281 în statul de funcţii aprobat prin HCL nr. 131/28.05.2016. 

 

4) Se aprobă înfiinţarea a 4 posturi după cum urmează: 

 

a)  Postul de medic primar în cadrul Compartimentului Pediatrie – poziţia 

nr. 72 în statul de funcţii propus spre aprobare. 

b) Postul de medic primar în cardul Secţiei de Obstretica Ginecologie- 

poziţia nr.100 în statul de funcţii propus spre aprobare. 

c) Postul de asistent medical debutant în cadrul Compartimentului 

Pneumologie- poziţia 306 în statul de funcţii propus spre aprobare. 

d) Postul de bioinginer specialist specialitatea aparatura medicală din 

cadrul Secţiei de Terapie Intensivă Îngrijire Postoperatorie- poziţia nr. 281 în 

statul de funcţii propus spre aprobare. 

 

5) Se aprobă mutarea definitivă a 2 posturi după cum urmează: 

 

a) Posturile de economist gr II- poziţia nr.508 şi magaziner tr.I- poziţia 

nr.509 din cadrul biroului de Achiziţii contractare aprovizionare din statul 

de funcţii propus spre aprobare, în biroul Administrativ tehnic transport –

pozitia nr.511 şi respectiv nr .512 

b) Posturile de economist gr.I –pozitia nr. 511 şi economist gr.I –pozitia 

nr.512 din cadrul biroului Administrativ tehnic transport din statul de 

funcţii propus spre aprobare în –pozitia nr. 508 şi respectiv poziţia nr. 509. 

 



Art.2. Organigrama Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, modificată 

conform art.1, va avea conţinutul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

Art.3. Statul de funcţii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, 

modificat conform art. 1, va avea conţinutul cuprins în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

         Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi conducerea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi. 

 

 

                                                                HUȘI, 31 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


